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IROI SZABADSAG ...
IRÓl HANGNEM . . .

Legutóbbi számunkban közöltük Balla Borisz cikkét a "Katolikus
irodalom"-ról. Ezt a cikket Balla Borisz tíz évvel ezelőtt írta egy
vitaelőadásra s többek között az is aktualitást adott újból való
közlésére. hogy a cikk a szerző: "A lélek útjai" eímű művébe

foglalva újból megjelent a könyvpiacon, hogya magyar lelkekben
továbbmunkálja küldetését. Ez a cikk és Balla Borisz egész ak
kori írói magatartása nagyban hozzájárult a Vigilia megalapítá
sához és most, mikor már lapunk is kilencedik évfolyamába lép,
egy kis seregszemle tartására ösztökél bennünket.

A cikket ismerik olvasóink, nem kell sokat hozzátennünk.
Balla Borisz szabadságot követelt benne a magyar katolikus iro
dalomnak, hogy minden témáról, minden bűnről és> erényről, mín
den társadalmi problémáról kendőzés és hazugság nélkül írhasson
nálunk is az író, mert - s itt mégis idéznünk kell a cikk két so
rát: - "A katolikus seépírodalom világi-irodalom s ha tehetségei
vannak, lehet belőle - reméljük - világirodalom Magyar
országon is."

Irói szabadság nélkül nincsen igazi irodalom. Franciaország
ban, Norvégiában, a Claudelek, Maritainek, Bernanosok, Sigrid
Undsetek .hazájában az Egyházra igazán nem jártak akkoriban
kedvező idők. Az irodalom nagyrésze - ha a tömegét tekintjük
csak - igen távol szakadt minden transcendens gyökértől s üres
pelyvaként kavargott elmulásra váró lapjaival a szellemi és er
kölcsi káosz felett. De ebben a kaoszban mégis megbecsülték az
irói rangot, a szabadság nemcsak a rombolás műveinek mégjele
nésére nyitott sorompót, hanem a zseni, ha megszületett, ha hű

maradt lelkének, fajának, hitének transcendens gyökereihez, ha az
alkotás csendes vértanújaként kitartott küldetése mellett, kiemel
kedhetett írásaival a sok tiszavirág alkotás közül és az Írói sza
badság egyedül tápláló levegőjében megérlelhette művét,

Ez a katolikus vílágirodalom egyúttal legtöbbször konvertiták
műve volt, (gondoljunk csak Undsetre, Maritainre, Gertrud von le
Fortra, sőt magára Claudeire is) azaz e remekművek legtöbbször
egy keserű, nyugtalan, bűnökön átbukdácsolt s transcendens lé
nyegéért lihegő megsebzettségben hajszolödé írói lélek gyümölcsei.
Mi a tanulság ebből? Nem hirdethetünk mi sem egy katolikus irodal
mat a kinyilatkoztatás' biztonságával, hisz a művek írói csetlő,

botló, esendő emberek sokszor, akik éppen azáltal adhatnak vala
mit egyszer a tömegnek, hogy szenvedések, önvizsgálódás, örökös
belső keresztrefeszítés közben keresik az igazságot. Nem lehetünk
tehát akadémikusak, nem lehetünk cenzurázóan dogmatikusak,
ami a mű részleteit illeti, hanem csak a végső kicsendülésben 1mB
hűeknek lennünk küldetésünkhöz. S persze mindig szemünk előtt

kell lebegnie Mauríac önmagára szabott parancsának, amely egy
úttal a krisztusi parancs is: purifier la slOurce... megtisztítani a
forrást, életünket, gondolatunk világát, lelkünk atmoszféráját,
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amelyből a mű táplálkozik. Ha "kinyilatkoztató" irodalmat akar
nánk írni, ha bármely sorunkra azt mondanánk ; "már pedig ez
maga a katolikum", hazugok lennénk. S gyakran be kellene val
lanunk: "nem vagyunk méltók ..." A Vigilia nem is akar tehát
ilyen "kinyilatkoztató" írók seregülete lenni, olyan seregület,
amely okvetlenül a hipokrízis, a kenetesség és a belső hazugság
útvesztőjébe vezetne. Más a papi írók szerepe, más az, amit ők

közvetítenek hozzánk, világíakhoz. A Vigilia ezeknek az írásoknak
is melegágya, amennyiben a papi író műve irodalom. Hála Isten
nek, a magyar irodalom az ilyen művekben is nagyon gazdag. De
a mi igényünk nem az, hogy csak ezt az irodalmat szolgáljuk. A
Vigilia mindenkitől független, szabad alakulat, egy eszme szolgá
latára indult el és egy eszme hordozása a célja. Transcendens
irodalmat szolgál, amelyet legnagyobbrészt világi írók írnak, küz
dö, kereső, nyugtalan lelkek. Igényünk pedig a tíz évvel ezelőtt

kitűzött cél megvalösítása: világi irodalom, amely világirodalom
is lehet.

Függetlenslégünkben, eszméink legmagasabbra tűzésében s
tiszta abszolut irodalmat kereső, sürgető, szolgáló magatartásunk
ban hasábjaink az egész magyar irodalmi gárda felé nyitva álla
nak, mínden olyan író felé, aki a szörnyű világzűrzavarban a gyó
gyulást, a transcendens gyökereket, s múló földi életünk fölött és
mögött azt keresi, aki örök. Olvasóink talán néha csodálkoznak, ha
egyszer Márait kell megvédenünk egészen irodalmiatlan eszközű

támadálsokkal szemben, máskor Kodolányi János transcendens
mélységek felé fejlődő tehetséget kell megdicsérnünk. A csak po
litikára, írói seregületekre, klikkekre beállított és nevelt nagy
közönség csodálkozhatík ezen, hiszen ma egy egiész sajtókoneert
foglalkozik íróinak cseppet sem mondható hangnemben kimagasló
szellemeink politikai jelszavak szerinti letaglózásával- "hadd lás
suk Uram-Sátán, mire megyünk ketten1" alapon. A Vigilia nem
politikai lap, senkit sem klikk, sem világi pártállás, sem csopor
tosulási alapon Ieldícsérni vagy kivégezni nem akar. Senkire nem
haragszik, mert népi vagy nem népi, jobboldali, vagy baloldali,
mert tizennyolcéves korában Kukutyinban hegyezett-e zabot, vagy
Pesten írt éhségében riportot valamilyen rezsim égisze alatt. Csak
Krísztus szavait idézhetjük Magdolnával kapcsolatban: Az vesse
rá az első követ ... Nos nálunk rendesen éppen azok vetik, azok
kiabálnak a legjobban, akiknek a háza ég. Akik mindenütt ott
akarnak lenni, ahol nagyot és hasznosat lehet kurjantani.

Az igazi irodalom azonban inkább a termékeny csendet, a
gyümölcsöző magányt, a transcendens elmélyedést kedveli, az
örök igazságok pedig ritkán esnek össze a napi politikai csoporto
sulások és aktualitásole áramvonalával. Az igazi íröra legtöbbször
haragusznak életében jobbról is, balról is, mert erkölcsi kötelessé
gének érzi, hogy mindenfelé megkeresse ésl megmutassa azt, amit
lelkiismerete mérlegén kínlódó gondossággallemérve igazságnak
tart. Ez az igazság pedig költőien, művészien csak akkor található
meg, ha az író transcendens mélységek felé fúr, ha lelke legtisz
tább forrásaiból szökelteti fel művéneksudarát, hogy az igazság
napja csilloghasson a mélyből fakadó ezerszínben villódzó gejzír
minden szemnek másképpen mutatkozó vízgyöngyein. Hogy lehes
sen a gejzirnek parancsot adni: ma pedig és még eddig meg eddig
csak ilyen formában szabad felfakadnod, lövellned él" csillognod.
mert különben eltömünk, sárbataposunk, beszennyezünk. Sajnos
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lehet ezt is, csinálják is sokan az országban. Csak ilyenkor a rej
tett földalatti életet élő termékeny erek, az élővizek odábbvándo
rolnak s máshol fakadnak fel. Ezt nevezik azután egy irodalom
elmúlásának s ilyenkor fakad fel egy másik tájon, talán más 01'

slzágban, más népnél az, amit elüldöztek eredeti forrásvidékéről.

A Vigilia, amikor csak lelki, transcendens és irodalmi vona
lon mozog, azt a célt akarja szolgálni, hogy ne költözzenek el tá
jainkról a szabályozhatatlan élővizek, lelkigejzírek, hogy legyen
egy kis tiszta terület, ahol csak az ő felfakadásukat, játékukat le
sik az emberek, akiknek úgyis elég sok sarat, posványt, ocsmány
ságot kell látniok, Hogy a Vigilia mégsem tévedhet el ebben az
"irói szabadSágban" (ma hogy félnek sokan ettől a megtépázott
Iogalomtól) arra belső katolicitása, transeendentális célkitűzései

adnak biztosítékot. Lelkiismeretünk szavára hallgatunk minden
költői és prózai mű közzétételénél és ha nem is minden mű írója
katolikus, ez a katolíkus szerkesztői lelkiismeret adja meg a dol
gok rendjét lapunkban.

A szetitistváni eszmét is így vélj ük szolgální legjobban.
Szent István törvénye szerint meg kell becsüljem a hazai szláv
vagy germán, ilyen vagy olyan hospeseket s ha ezek az ország ja
vára dolgoznak, meg kell adjam a nekik kijáró tiszteletet, megbe
csülést, emberi jogokat. Ha egy szentístvání tekintély félezred
évvel később hozott volna ilyen törvényt, amikor már az egyház
szakadás ténye is sajgó sebként pusztítja az országot, bizonyára
lett volna törvénye valahogyan arra ÍJS', hogy a protestáns magya
roknak is meg kell adjam a nekik kijáró tiszteletet, megbecsülést
s egyéb emberi jogokat, ha azok az ország javára dolgoznak. Nos,
ahogy nem akarjuk ,s nem akarhatjuk kitörölni nemzeti klassziku
saink közül sem Aranyt, sem Petőfit, sem ezt, sem azt, mert a
magyarság protestáns ágából származnak, éppúgy meg kell be
csüljük ma is azt a protestáns testvérünket, aki transcendens el
mélyüléssel, mint egy Kodolányi János, magyarságunk, keresz
ténnyé válásunk és ősi lényegünk mitikus ködökbe vesző gyöke
reit kutatja s világirodalmi nívón álmodja újra őstörténetünket.

Izléeünkhöz és célkitűzéseinkhez sokkal közelebb ál~, hogy in
kábbegy ilyen jó célra sereglő összefogásen dolgozzunk a magyar
nemzet lelkének meggyógyításán mindenféle párt és klikk seregü
lések fölött, minthogy mindenféle kirekesztő jelszavakat hadarva
egymássárbatiprásán s így nemzeti értékeink öngyilkos, felégeté
sében vegyünk részt.

Készakarva említettem itt Kodolányi és Márai nevét, habár
másokat is emIíthettem volna. Mindketten dolgoztak már a Vigi
liában is, de nem tartoznak szorosan gárdánkhoz. Mindkettőjük

nek része van visront a handabandázók és irodalmi sanda mészá
rosok részéről nem egy taglóütésben, gáncsvetésben vagy sár
freccsentésben. Nem célunk, hogy megvédjük őket, nem kötöt
tünk szövetséget, nem alakítottunk klikket, közös céljaink csak a
magyarság lelkének nevelése, meggyógyítása, transcendens való
ságok fölé emelése körül van. Emberi hibákról sem beszélünk, bi
zonyára tévedett egyik is másik iSI s ha csak a hibákat keresnők,

találhatnánk bennük eleget, aminthogy bennünk is találhatnak és
minden .emberben. Csak isteni szíkrával, de nem isteni tévedhe
tetlenségekkel vértezve jöttünk a világra.

Noshát mostanában éppen ez a Márai írt egy történelmi drá
mát és ez a darab minden komoly krítikus szerint Harsányi Kál-
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mán El1ákja óta a magyar drámaírás legjobb alkotása. Van is kö
rülötte a nem irodalmi célzatú berkekben olyan macskazene,
mintha csak a politikai ellenfél ablakait kellene sárral és záp
tojással bemocskolní a választás előestéjén. Hiába vannak a leg
szebb drámai mozzanatok a műben, hiába hajol Márai ősi. városi
kultúránk transcendens gyökerei felé, hogy boldogtalan kiégett
lelkű világunkból visszamutasson a teremtő és dómépítő ősök

munkájára, hogy az ő követésükre hívjon fel bennünket, az ün
neprontöknak minden alkalom jó arra, hogya művészi összhang
harmóniájának lehelletfinom csengéseit füttykoncerttel zavarják
meg. Nagy népezomszédunk valóban kultúrált szellemi vezetőinek

megfelel ez az író, műveit fordítják, [átszák, mert az igazi érték
előtt gyermekszobájuk nevelése folytán meg szoktak hajolni és
fülük van Bartókra is, Kodályra is, papírjuk és színpaduk van
Madáchra is, Vörösmartyra is, sőt Máraira is. De ugyanakkor ná
lunk azok, akik elájuló hódolattal viseltetnek még ahatárainkon
túlról szóló mellék körzeti közösségí étkezde megnyitó szónokla
tokra is, nem akarnak példát venni abból a magasabbrendű lelki
megértésből, hogy nagyon jól megleszünk mi, ha szomszédaink
Vörösmartyt, Madácihot, Móriczot, Márait becsülik meg, mi pedig
Dantét, Goethét, Schillert, Haupmannt és Stefan Georgét, Nem,
minálunk most külön pennarágó rohamosztagokat szerveznek az
irodalomból tehetségtelenségük vagy összeíérhetetlenségük míatt
kimaradt elemekből, hogy mindent, ami lelki és szellemi igények
kel lép fel, trampli lábakkalletiporjanak, gúny és nevetség tár
gyává tegyenek s lehetőleg elszakitsák tömegeinket minden ma
gasabbrendű szellemi tápláléktól, mondván rá, hogy destruktív.
Ugyan melyik zseni művéből ne lehetne kimutatni néhány destruk
tívabb passzust ? A holtak veszedelmesebbek, visszaütnek időktől

edzett és megacélosodottszellemük Jogán, de az élő író, akinek
persze hogy vannak hibái, tévedései, elírásai, alig tud védekezni
ezekkel a merényletekkel szemben. Hogy védekeznék, hiszen
ezeknek a támadásoknak éppen az a célja, hogy az igazi művész,

aki érzékenyebb lelkű s nem "harcképes", nem "közösségöntuda
tos" vásárcsarnoki kofa alapon, hanem csak minden valóban kö
ros emberi ügyért retteg a lelke mélyén, hogy az ilyen író lehető

leg kiundorítassék abból a lelki csöndből és egyensúlyból, amely
nek birtokában alkothat. Ezt a műveltségellenes, lélek ellenes le
rohanó vonalat a Vigilia éppen azzal egyensúlyozza, hogy minden
valóban értékes írói alkotás felé a józan, művelt kritikát al kal
mazza és nem ront neki az elfogultság vicsorgásával, sem ennek,
sem annak akkor sem, ha az illető író nem tartozik is szoros
körűnkbe. A lelki elbolsevízálódásnak, bármilyen előjelű ís legyen
az, csak így állhatunk ellent.

Vitázni lehet és. kell, kritizálni erősen, rendíthetetlenül meg
győződéslesen mindennél szükségesebb, hogy irodalmunk ne csak
pótlék irodalom legyen ebben a pótlék világban. Szép példát lát
tunk erre napjainkban éppen Kodolányi Jánostól. Márai sok vitát
keltett röpiratával száll szembe Kodolányi a "Magyar csillag"-ban.
Fontos, igen kényes kérdésekben homlokegyenest ellenkező véle
ményen áll, mint Márai s ellenfele egész világfelfogásIát és prob
lémalátását súlyos, boncoló kritíka alá veszi. Ez érthető is, hogy
Kodolányit éppen elég lelki, szellemi ellentét választja el Márai
tól S milyen más mégis az ő kemény kritikája, mennyire mentes
minden útszéli velleitástól, gyalázkodástól és sárfreoskeléstől.
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Hja igen, Kodolányinak rendelkezésére áll annyi filozófiai tanult
ság, annyi magyarság és nemzetismeret, vallási és történelmi tu
dás, hogy akadémikus szinten, érvet érv ellen szegezve, újabb
gondolatokat felvetve, hol tovább építse Márai igazságát, hol meg
cáfolja tévedéseit és szembeszálljon úgy vele, hogy az mínden sú
lyos érvi megállapítás mellett mégis megtisztelő Máraira.

Azt kell hinnünk, hogy a magyar irodalom körül nyüzsgő in
kább riport ízű és a nemrég eltörölt bulvársajtót újabb útszéli
virágzással pótoló lapok, amelyek olyan frissek a lelki és szellemi
érveket igénylő irodalom legyalázásában, éppen műveltségi hiá
nyaiknál fogva tajtékoznak annyira egy Márai vagy Babits, Ady
vagy Kodolányi-szerű Írói egyéniség ellen. Nem birják el a mű

vekből feléjük sugárzó fölényt. A lelki elbolsevizálódás egyik tü
nete ez: eltiporni míndent, ami magasabbrendűen lelki, szellemi,
azaz bonyolult. A primitív düh csak eltiporni tud, meggyőzni nem.
Ugyanakkor a homlokegyenest más Írói vonalon járó, de valóban
értéket jelentő írök, ha súlyos ellenvetéssel élnek is egy-egy mű

ellen, konzseniálisan, szellemi fegyverekkel harcolnak s nem kül
városi hátbatámadással.

Mondanunk sem kell, hogy ezekben a lesipuskás harcokban
miért állunk mi is azoknak az oldalán, akik szellem ellen szellemi
érvekkel veszik fel a harcot. Azért, mert szellemi igény, lelki ma
gatartás, traascendens hit nélkül nem tollat vennénk a kezünkbe,
nem folyóiratot adnánk ki, hanem sokkal gyümölcsözőbben mészá
ros taglót és a letaglózott állatok húsát jó áron ki is mérnők. De
az cseppet sincs ízlésünkre. hogy egyesek élő íróink húsát akarják
kimérní, vagy legalábbis a letaglózásból akarnak erkölcsinek
semmiesetre sem mondható tőkét gyűjteni.

Sapienti sat.
Messze kerültünk a katolíkus irodalom felvetett problémájá

tól, de írnunk kellett előbb a beszennyezett atmoszíéráról is,
amelyben semmiféle irodalom nem virulhat. Nem akarunk pót
lék irodalmat, mely az eredetihez a reklám tanúsága szerint meg
tévesztésíg hasonlit s nem akarunk futószalagon gyártott katolikus
irodalmat sem. Szerintünk minden igazi remekmű katolíkus is,
egyetemes is egyúttal, Tolsztoj és Dosstoievsekii is az magasabb
értelemben. Ha részleteikben nem is, végső kicsendülésükben
műveik a katolicizmus felé mutatnak éppúgy, mint Ady és Arany
transeendens gyökerű alkotásai. S ahogy Kodolányi belemélyedt a
magyar középkorba, ahogy Márai a "Kassai őrjárat"-ban és most
"A kassai polgárok"-ban földünk és népünk transcendens gyö
kerei után vágyakozik, vagy ahogy Zilahyt is lelki problémák ér
d-eklik egy megrendülés nyomán, ekkor és ebben ezek az írók a
mi irányunk harcosai is. Katolikus remekművet ezektől is várha
tunk gárdánk azorosabb tagjain kívül. Mert az író, ha igazán író,
egyszer találkozik Istennel és megszületík benne az egyetemes
mű, S élni, írni csak ezért érdemes.

P08sonyi László.
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